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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders Registration No.

เขียนที
Written at
วันที
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า _____________________________________________________________________สัญชาติ________________________________
I/We
nationality
อยู่บา้ นเลขที_______________________________________________________________________________________________________
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ( บริษทั ฯ )
As a shareholder of President Bakery Public Company Limited (!The company#)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง) สิ)นรวม
Holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ
Ordinary share
หุน้ บุริมสิทธิ
Preference share

หุน้
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชือ _______ นางเอมอร ปทุมารักษ์___________________ อายุ ___71
ปี อยู่บา้ นเลขที
Name
Mrs. Aim-On
age 71 years, residing at
ถนน _______ อโศกดินแดง_________________________ตําบล/แขวง
ดินแดง
Road
Asoke-Dindaeng
Tambol/Khwaeng Dindaeng
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร____________________ รหัสไปรษณีย ์ ________10400 ___
Province
Bangkok
Postal Code
10400

เสียง ดังนี)
votes as follows:
_

เสียง
votes
เสียง
votes

582/290
_________
582/290
อําเภอ/เขต
ดินแดง
Amphur/Khet Dindaeng
หรือ
or

2. ชือ ____________________________________________ อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
______________ รหัสไปรษณีย ์
________
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชือ _____________________________________________ อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
_____________ รหัสไปรษณีย ์
________
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง) ที 42 ในวันจันทร์ที
67 เมษายน 89:; เวลา 7.=>น. ณ. ห้องประชุม ชัน) : โรงงานบางชัน เลขที 6 ซอยเสรีไทย @A ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 6>96>
หรือทีจะพึงเลือนไป ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 42 held on Monday , 19 April 2021, at 9.30 a.m., at the Meeting Room 6th Floor, Bangchan Industrial Estate, No.1,
Serithai Soi 87, Serithai Road, Minburi, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed.

กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน) ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชือ/Signed

(

ลงชือ/Signed
(

_______

)

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

_____
)

หมายเหตุ / Remark
6.

ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผูร้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may
not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีถือไว้ได้
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the
shares actually held.
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Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

